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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür,
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
ya da esaret ve sefalete terk eder.
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BAŞKANDAN
BÜYÜK TÜRKİYE
GÜÇLÜ KAMU-DER

Sayın Kamu-Der dergisi okuyucuları,
Sayın meslektaşlarım, 17. sayımızda sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum.
Dergimizin bu sayısında büyük Türkiye
Güçlü Kamu-Der diyorum. Ülkemizde
sivil toplum kuruluşları çok önem arz etmektedir ama sivil toplum kuruluşları kendi görevlerini yapmak kaydı ile hiçbir siyasi partinin sivil toplum kuluşunun arka ve
ön bahçesi olmaması kaydı ile önem arz
etmektedir. 2006 yılında 20 arkadaşımla birlikte Kamu-Der’i kurarken bağımsız
ve hiç bir sivil toplum kuruluşun ve siyasi
partinin arka bahçesi olmama sözü vermiştik, sözümüz neyse özümüzde odur.
Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Çünkü
Peygamber Efendimiz (Sav) Birbirinizi
seviniz, yardımlaşma dayanışma ve kaynaşma içerisinde olunuz. Biz bu ışık doğrultusunda görevimizi yapıyoruz. Biz ülkemizi bayrağımızı insanımızı ayrım kayrım
yapmadan seviyoruz ve yardımlaşma ve
dayanışma içerisindeyiz, olmayada devam edeceğiz. Bunun için diyoruzki “Büyük Türkiye Güçlü Kamu-Der”
2017 - 2018 zamları yeterli bulmuyorum
Toplu iş sözleşmesi 2017 ikinci yarı için ve
2018 için Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım,
Çalışma Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarafından
03.07.2017 tarihinde Ankara’da 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ağustos’un
15’inde de yetkili memur sendikaları ile hükümet
tarafından, memur ve emekliler içinde sözleşme
yapılacaktır. Ülkemizin ekonomi ve şartları göz
önünde bulundurduğumuzda zamları yeterli bulamıyoruz. Sayın Başbakanımızdan, Sayın Çalışma Bakanımızdan Mehmet Müezzinoğlu’dan arz
ve talebimiz 15 Ağustos’ta yapılacak sözleşmede emeklilerimizin ekonomi durumu içler acısıdır,
kamu görevlilerine verilen zamlar bilindiği üzere
emeklilere yansıyor. Emeklilerin maaşı çok düşük olduğundan yeterli olmuyor. Talebimiz tüm
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Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı
memur emeklilerimize en az 750 TL denge tazminatının verilmesi ve 2 maaş tutarında ikramiyenin
verilmesini arz ve talep ediyorum.
2017 ödüllerimiz hak sahiplerine verildi
2017 yılı 10. geleneksel ödül törenimiz ankara Türk-İş Genel Merkezi Konferans Salonunda
görkemli ve coşkulu bir şekilde yapıldı. Ulusal ve
yerel basında geniş yer verilmiştir. Ödül törenimize milletvekilleri eski bakanlar, belediye başkanları, iş adamları, bürokratlar, ulusal ve yerel basın mensupları katılıp toplam 50 adet ödülü hak
sahiplerine verdik. Bu ödülleri yaptığımız anket
ve araştırma sonucunda vermeyi uygun gördük
ve bu ödüllerimiz hak sahiplerine uğur getiriyor,
motivasyonu sağlıyor, çalışma şevklerini artırıyor, söz yerinde ise Kamu-Der çalışıyor, Türkiye
Kazanıyor diyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle
sevgi ve sayğılar sunuyorum.
www.kamuder.org.tr
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU HAKKINDA SÖYLEYİŞ
Özet Bilgi :
13.01.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
5043 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 3.maddesi ile Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere
27/A maddesi eklenmiştir.
MADDE 27/A. - Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma
hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen
gelirlerin yarısı olan “Sosyal Yardım ve Dayanışma
Fonu” kurulmuştur.
Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve
usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.
Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve
usullere göre denetlenir.
Kaynak Nedir?
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27.maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere “….yapıştırılacak pulun değeri; 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun Yargı Harçları Bölümü’nde yer
alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin %50 fazlası kadarıdır.” Bu duruma göre
2017 yılı için Vekalet Pulu değeri 7,25 TL’dir. Bu
tutardan 6111 sayılı kanunun 195.maddesi gereğince stajyer avukatların genel sağlık sigortası için pul
bedeline eklenen % 5 ‘lik kısım düşüldükten sonra
kalan bedelin ½ tutarı olan 3,45 TL SYDF payını
oluşturmaktadır.
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan
kimler faydalanabilir?
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan baro
levhasına kaydı olan, aidat borcu bulunmayan ve
BAROKART özellikli kimlik kartına sahip olan avukatlar (doğal üye olarak) ve sisteme aidat yatırarak
dahil ettikleri avukat olmayan eş ve 25 yaşla sınırlı
olmak üzere bakmakla yükümlü konumdaki çocukları faydalanabilirler.
Sosyal Yardım Çeşitleri Nelerdir?
1- Tedavi Yardımları Yönergesi Kapsamında
Yapılan Yardımlar (Yönerge No:1)
44
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Avukat Sabri Erdal GÜNGÖR

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

1.1- Tedavi Yardımları
2- Geçici İş Göremezlik, Sürekli İş Göremezlik,
Olağanüstü, Acil Destek ve Ölüme Bağlı Yardım
Esasları Yönergesi Kapsamında Yapılan Yardımlar
(Yönerge No:2)
2.1- Geçici İş Göremezlik Yardımları
2.1.1- Analık Yardımları
2.1.2- Hastalık Yardımları
2.2- Sürekli İş Göremezlik Yardımları (Düzenli)
2.3- Olağanüstü Yardımlar
2.3.1- Büro Hasarı Yardımları
2.3.2- Bakım Yardımları (Düzenli)
2.4- Ölüme Bağlı Yardımlar
2.4.1- Cenaze Yardımları
2.4.2- Öksüz Yetim Çocuklar Yrd. (Düzenli)
3- Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi
Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama
Esasları Yönergesi Kapsamında Yapılan Yardımlar
(Yönerge No:3)
3.1- Bakmakla Yükümlü Kişiler Tedavi Yrd.
5- Munzam Emeklilik Yardımı Yönergesi Kapsamında Yapılan Yardımlar (Yönerge No:5)
5.1- Munzam Emeklilik Yardımları (Düzenli)
Tedavi Yardımları :
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yatarak
www.kamuder.org.tr

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU HAKKINDA SÖYLEYİŞ
Tedavi ve Operasyonlarda Avukatlara ve sisteme
üyelik kaydı gerçekleştirilerek dahil edilen avukat
olmayan eş ve 0-25 yaşına kadar olan Bakmakla
Yükümlü oldukları çocukları ve avukat stajyerleri
için geri ödemeler yapan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Niteliğinde bir sistemdir.
Hangi yatarak tedavi ve operasyon işlemlerinin
ödeneceği Avukatlarımız için Yönerge 1 ve adına
aidat yatırılan avukat olmayan eş ve 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü konumdaki çocukları için
Yönerge 3’te tarif edilmektedir.
Ayaktan işlemler, doğum, estetik operasyonlar, psikiyatrik yatışlar, diş tedavileri, ilaçlar, aşı ve
enjeksiyonlar, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler gibi ödeme kapsamında olmayan işlemler de,
aynı yönergelerin istisnalar başlığı altında yer almaktadır.
Teminatlar kapsamındaki yatarak tedavi ve
operasyonlardan koşulları sağlayan avukatlarımız
hemen faydalanırken, Sisteme adına aidat yatırılarak kayıt edilen avukat olmayan eş ve 25 yaşına
kadar bakmakla yükümlü çocukları 6 aylık bekleme
süresini müteakiben faydalanabilmektedir.
Konjenital (doğumsal) bir anomali ile doğan bebekler için; doğum tarihinden itibaren ilk altı aylık
süre içerisinde üyelik yapılması durumunda bekleme süresi şartı aranmaz.
Bu hizmetin sunulabilmesi için 01.06.2013 tarihi
itibariyle 24 olan anlaşmalı hastane sayısı, ülke genelinde 49 ilimizi kapsayan toplam 161 hastaneye
çıkartılmıştır.
Tedavi hizmetinin;
1-) Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında alınması
durumunda; tedavi giderlerinin tamamı doğrudan
Hastaneye ödenmektedir.
2-) Anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşundan
alınması durumunda; bu kuruluşlarda alınan tedaviler için ödemeler meslektaşlarımız tarafından ilgili
hastaneye yapılır ve Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan geri ödeme talep edilir. Geri ödeme
Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Hükümleri ve Fark Ücreti oranında yapılacaktır.
Yıllık Yardım Limitleri :
Avukatlar için : 130.000 TL,
Avukat Stajyerleri için : 30.000 TL
Sisteme Kayıtlı Eş-Çocukların her birisi için :
130.000 TL ‘dir.
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Eş-Çocuk Sistemine üyelik ücreti 01.07.2017
tarihinden itibaren YILLIK 500 TL’dir.
Analık Yardımı Nedir? Kimlere Yapılır?
Analık Yardımı, yapmış olduğu doğum nedeniyle Tedavi Yardımı yapılamayan avukatımıza fiziken
yıpranmış olması ve bu nedenle çalışamayacağı değerlendirilerek yapılan Geçici İş Göremezlik
Yardımı’dır.
Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi kadın
avukatlar ve kadın stajyer avukatlar yararlanabilir.
Bu yardım her bir doğum için bir defaya mahsus
yapılır ve bu yıl için yardım tutarı 1.300 TL’dir.
Hastalık Yardımı Nedir? Kimlere Yapılır?
Hastalık Yardımı, geçirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle geçici olarak çalışamayan avukatımıza yapılan Geçici İş Göremezlik Yardımı’dır.
Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi avukatlar yararlanabilir.
Bu yardımın yapılabilmesi için En az 21 (yirmibir) gün için uygun görülen istirahat süresinin Sağlık Kurulu Raporu (Halk arasındaki tabiri ile HEYET
RAPORU) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Takvim yılında bu yardımın azami 90 gün için yardım
yapılabilir.
Bu yıl için bu yardımın günlük tutarı 50 TL’dir.
Olağan Dışı Hal Yardımı Nedir? Kimlere Yapılır?
Olağan Dışı Hal Yardımı, kaza, organ yetmezliği, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi uzun süreli
tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastalıklara yakalanmış avukatlar ve avukat stajyerleri ile çalışamayan avukatlarımıza yapılan Geçici İş Göremezlik
Yardımı’dır.
Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi Avukatlar, avukat stajyerleri yararlandırılabilir.
Kaza ve güç çareli hastalıklar için hastalığın
seyrine bağlı olarak 5.000 TL Başkanlık Divanı,
+25.000 TL Yönetim Kurulu yetkisinde olmak üzere
30.000 TL’sına kadar yardım yapılabilir.
...
DEVAMI GELECEK SAYIDA.
www.kamuder.org.tr
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İşsizlik Rakamları 2017 Ocak Ayında
Açıklandı
Aralık ayında %12.7 olan işsizlik oranı
Ocak’ta %13’e yükseldi. Beklenti de % 13’tü.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15
ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı
Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %13 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı
işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %15,2 olarak
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik
oranı 5,3 puanlık artış ile %24,5 olurken,15-64 yaş
grubunda bu oran 2 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI %44,8 OLDU

İşgücü 2017 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak
30 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8
puan artarak %51,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler
için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne
katılma oranı 0,7 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise
1 puanlık artışla %32 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 397 bin
kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise
0,2 puanlık azalış ile %44,8 oldu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81
bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin
kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3’ü tarım, %19,8’i
sanayi, %6,5’i inşaat, %55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki
payı değişim göstermezken, sanayi sektörünün payı
0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan arttı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %51,5 OLARAK
GERÇEKLEŞTİ

Ocak 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı,
bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak
%32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 230 bin kişi artarak 27 milyon 534
bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %46,3 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir
önceki döneme göre 10 bin kişi azalarak 3 milyon 697
bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık
azalış ile %11,8 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış
ile %52,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 111 bin,
sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 13 bin,
hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.
(Kaynak : İnternet)
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Memurlar ve emeklilere enflasyon zammı % 2.9
Temmuz ayıyla birlikte memur ve
memur emeklisinin maaşlarını artıracak
olan enflasyon farkı yüzde 2.9 çıktı. Bu
fark maaşlara temmuzdaki zam ile birlikte
yansıtılacak. En düşük memurun maaşı
2.721 TL oldu.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve
memur emeklisi ile işçi emeklisinin Temmuz
ayında alacakları ek zam oranları netleşti. Mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE’deki
artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı
da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve
memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşti. Yılbaşında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz
ayında yapılacak zamla alacak. İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar (Yılın ilk 6 ayı
için) aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu. Zam sonrasında memur emekli aylığı temmuzda 1.750 liradan
1.871 liraya yükselecek. SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.485 liraya, Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256
liradan 1.330 liraya çıkacak.
Yıllık yüzde 10 zam
Maliye Bakanlığı, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2.92 artış ile birlikte kamu
çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6.92 artış yapıldığını, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük
memur maaşının 2.558 liradan 2.721 liraya yükseldiğini bildirdi.
Bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, toplu sözleşmeyle belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ocak ayından geçerli
olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 artış sağlandığı belirtildi.
Maliye açıklamasında, “2017’de kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10.1, SSK ve Bağ-Kur
emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10.9
zam yapılmıştır” denildi.
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Kamu işçisine 2017’de %12.5 zam
uygulanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun, toplu sözleşme görüşmelerinde
önceki gün Türk-İş’le uzlaşma sağlaması sonrasında, sayısı 200 bine ulaşan kamu işçisine verilecek
olan zam oranı belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım,
2017’de artış oranının ilk 6 ay için yüzde 7.5, ikinci
6 ay için yüzde 5 olacağını açıkladı. 2018’de yüzde
3.5+3.5 zam yapılacak. Yıldırım, gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacağını, fark oluşması
durumunda enflasyon zammının da olacağını belirtti. Ücretler eşitlendi.
“Bugüne kadar devam eden karşılıklı görüşmelerde işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri, hükümetimizin imkanları azami oranda karşılanmaya çalışıldı” diyen Başbakan, “Tabii mükemmel
iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki en fazlasını verelim ama şunu biliyoruz bu ülke hepimizin” dedi.
Başbakan Yıldırım, “Bunlar referans artış oranlarıdır. Fark oluşursa bu farklar da verilecek. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus 500
TL’den 750 TL’ye yükseltildi. Yüzde 50 oranında
bir artış. Ayrıca brüt ücreti 3.000 TL altında olan
işçilerimize 90 TL ilave artış sağlandı. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artış” şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, toplu sözleşmeyle birlikte memur ve işçi arasındaki taban ücretin
eşitleneceğini söyledi. Toplu sözleşme 2017-2018
yıllarını kapsayacak.
www.kamuder.org.tr
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BAŞKAN GÜRKAN, HİZMETLERİ DEĞERLENDİRDİ
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediye
bütçesinin hibeler hariç yaklaşık yüzde 60’ının yatırım
bütçesi olarak gerçekleştiğini söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın
belediye hizmetlerini katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliği olmak üzere 5 temel
esasa göre yaptıklarını belirterek, hizmetin sunumunda adaletten taviz vermediklerini ifade etti. Katılımcı
belediyecilikte sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra,
muhtarların, esnafın, yöre halkının, kanaat önderlerinin ve gençlerin görüşlerine önem verdiklerini belirten
Başkan Gürkan, hizmetleri istişare yaparak gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Başkan Gürkan, sosyal belediyecilik kapsamında
Hayır Çarşısı’nı hizmete sunarak ihtiyaç sahiplerinin
ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nın Türkiye’de
hizmete sunulan ilk 10 Hayır Çarşısı içinde yer aldığını belirtti. Sosyal belediyecilik kapsamında ‘İşsizlik
Kaderin Olmasın’ SODES Projesi ile meslek edindirme kursları açtıklarını kaydeden Başkan Gürkan,
KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi ile Malatya’ya
yüzlerce girişimci kazandırıldığını ve bu girişimcilerin
birçoğunun kendi işlerini kurduklarını söyledi.
Kültürel Belediyecilik alanında Anadolu’nun en
büyük kültürel organizasyonları arasında yer alan Kervansaray Buluşmaları’nı Malatya’ya kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, “Bu kültür organizasyonu
Türkiye’de Anadolu’da yapılan en büyük kültür organizasyonudur” dedi.
Başkan Gürkan, ‘Benim En Büyük Projem’ dediği
Mahalle Müzeleri ile vatandaşlarda aidiyet olgusunu
geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, Eski Malatya Yaşam Müzesi’nin Tarihi Kentler Birliği tarafından uygulama ödülüne layık görüldüğünü kaydetti.
Askerlik Şubesi’nin devrinin Battalgazi Belediyesi’ne
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Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı

sağlandığını belirten Başkan Gürkan, Askerlik
Şubesi’ni Malatya’ya Yaşam Müzesi olarak kazandıracaklarını ifade etti. Tahtalı Hamam’ın restorasyon
çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Gürkan,
“Tahtalı Hamamı, Malatya’ya, Hamam Müzesi olarak
kazandıracağız” dedi.
Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür
Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalıştaylar düzenlendiğini belirten Başkan Gürkan, Arslantepe Höyüğü alan yönetiminin Battalgazi Belediyesi
tarafından yapılacağını söyledi.
EXPO 2016 Antalya’da stant açarak Malatya’nın
ve Battalgazi ilçesinin tanıtımını yaptıklarını belirten
Başkan Gürkan, yoğun ilginin olduğu Battalgazi Belediyesi standını, yabancı ülkelerin konsoloslarının yanı
sıra büyükelçiler, yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiğini kaydetti.
Şemsiye Sokak ve Yeni Malatya Sokak uygulama-

www.kamuder.org.tr

BAŞKAN GÜRKAN, “HİZMETLERİ SUNARKEN ADALETTEN TAVİZ VERMİYORUZ’
BAŞKAN GÜRKAN, “REKOR DÜZEYDE HİZMETLERE İMZA ATTIK”
sının sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda
yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Gürkan, bu uygulamaların şehrin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.
Başkan Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi ile Türkiye’de
şehir parklarının yeniden gündeme gelmesini belirterek, Malatya’ya kazandırılacak olan yaklaşık 200 dönümlük Yeşil Kuşak Projesi’nin ilk adımının DSİ alanının Battalgazi Belediyesi’ne
devri ve Atatürk Kız Lisesi’nin
atılan temeli ile sağlandığını
belirtti.
Yeşil bir Battalgazi için
270 bin fidanı Battalgazi Belediyesi olarak toprakla buluşturduklarını belirten Başkan
Gürkan, Orduzu bölgesine
değer katacak olan Tarihi
Çınar Parkı hizmete sunduklarını ve bu parka da Çınar
ismi korunarak Galip Demirel
Çınar Parkı isminin verildiğini
kaydetti.
Vatandaşlarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla bölgenin ilk Trafik Eğitim
Parkı’nın Battalgazi ilçesinde hizmete sunulduğunu
belirten Başkan Gürkan, Trafik Parkta öğrencilere trafik eğitiminin verildiğini ifade etti.
Şifa aramak için binlerce vatandaşın akın ettiği İspendere içmeleri’ni Türkiye’nin şifa merkezi yapacaklarını belirten Başkan Gürkan, İnönü Üniversitesi ile
ortak bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.
Konkasör Tesisi’ni hizmete sunduklarını ifade
eden Başkan Gürkan, Asfalt Plenti’ni Battalgazi ilçesine kazandırmak için dağı yardıklarını belirterek, “Biz
dağı yardık, 50 dönümlük yer elde ettik, yani 50 bin
kamyon hafriyat tesadüfi değildir. Gece gündüz, 7 gün,

24 saat çalışarak oradaki o alanı kazandık” diyerek,
Asfalt Plenti Tesisi’ni hizmete sunduklarını söyledi.
Başkan Gürkan, Battalgazi ilçesinde bahçe yolları
dahil olmak üzere bütün yolları asfaltladıklarını belirterek, yeni açılan yollarla birlikte Battalgazi ilçesinde
asfaltsız yol bırakmayacaklarını kaydetti.
Battalgazi Belediyesi ve DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binaları hakkında bilgiler veren Başkan
Gürkan, “Battalgazi Belediyesi Hizmet binamıza gelince, Türkiye’deki belediyelerin
hepsine baktım. Bir dönemde
hizmet binasını yapan hiçbir
belediyeye rastlamadım. 2,
3 bazen dört dönemde yapılabilmiştir. Ama biz 15 ayda
yaklaşık 80 bin metre kare
kapalı alanı olan iki tane hizmet binasını Malatya’ya kazandırdık. Taşınma işlemlerini de hızlandırdık” dedi.
Devam eden bazı projeler hakkında da bilgiler veren
Başkan Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Sosyal Yaşam Merkezi’nin temellerini
attıklarını ifade etti. Başkan Gürkan, Belediye olarak
yer satmadıklarını aksine kamulaştırma yaptıklarını
belirterek, “Yer satmıyoruz, kamulaştırıyoruz. Yüzlerce
kamulaştırma yaptık. Şehrin merkezinde de 40 dönüm
Devlet Su İşlerinin yerine ek olarak 4 evi kamulaştırarak bu bölgeye de Malatya’ya yaraşır, yakışır ve herkesin yararlanabileceği sosyal tesis yapacağız” dedi.
Başkan Gürkan, son olarak Battalgazi ilçesini
mazisine layık istikbale hazırlamaya emin adımlarla
devam ettiklerini kaydederek, “70-80-100 senelik belediyelerin toplam yaptığı hizmetleri, biz 3 yıl gibi bir
zaman zarfına sığdırdık” diye konuştu.

BATTALGAZİ SELAHATTİN GÜRKAN’LA DAHA GÜZEL
KAMU-DER 2017 Sayı 17
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Derya Özer Bozkurt Çalışıyor Sivil Toplum
Kuruluşlarıda Ödüllendiriyor
Kamu-Der Samsun İl Temsilcisi ve
İlk Adım Selahiye Mahallesi Muhtarı
olan Derya Özer Bozkurt bölgesinde
çalışkan hayır sever olarak tanınıyor.
Yardımlaşma ve kaynaşma amaçlı sık
sık kermes faaliyetleri düzenleyip gelirleride muhtaç insanlara bağışlıyor bunun için Derya Özer Bozkurt bölgesinde
çok seviliyor Gümüşhaneliler federasyonundan, Kamu-Der’den ve birçok
sivil toplum örgütlerinden ödül almıştır.
Bozkurt bölgesinde tüm etkinliklere severek katılıyor, durmak yok yola devam
herşey insanlarımız içindir diyor.
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Derya Özer Bozkurt

Kamu-Der Samsun İl Temsilcisi
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Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Adalet Yürüyüşü İle İlgili TANE TANE anlattı
1. Defalarca açıkladım: Adalet
yürüyüşü, toplumsal bir ihtiyaca işaret ediyor.
2. Adalet yürüyüşüne karşı tek
cümlem yoktur. Sanki adalet yürüyüşünü kötülemişim gibi yayın yapmak
sahtekarlıktır, yalancılıktır, ahlaksızlıktır.
3. Bu önemli faaliyet, bir siyasi
parti tarafından organize edilmektedir. Zaten yol boyunca da grup, parti
meclisi ve MYK toplantıları yapılmıştır. Yani: FAALİYETİN DEĞERLİ VE
ÖNEMLİ OLMASI AYRI, SİYASİ PARTİ FAALİYETİ
OLMASI AYRIDIR.
4. TBB; kanuna göre yargının en üst kurumlarından biridir. Bu sebeple hiçbir zaman hiçbir siyasi
partinin hiçbir faaliyetine katılmamıştır, katılamaz.
Katılırsa, sözünün değeri azalır. TBB’nin sözünün
değerinin azalması, topluma faydasını azaltır.
5. Bu gerekçe, bazılarını tatmin eder, bazılarını
etmez. Ancak biz hareket tarzımızı ilkeler üzerinden
şekillendiririz.
6. TBB’nin yürüyüşe katılmasını istemek,
TBB’NİN SÖZÜNÜN DEĞERİNİN AZALMASINI VE
BU KALENİN YIKILIP GİTMESİNİ İSTEYENLERİN
HAYALLERİNİ BİLİNÇSİZCE DESTEKLEMEKTİR.
7. Yargıtay Başkanını çay topladı diye haklı
olarak kınayıp, bizi bir siyasi partinin organize ettiği (aksini söyleyebilir misiniz?) yürüyüşe katılmadı diye yerden yere vurmak nedir? “Benim siyasi
partimin etkinliğine gelirsen sorun yok, başkasına
gidersen sorun var” demektir; değil mi? Azıcık vicdan ve insaf Allah aşkına!
8. Baskıya karşı yürüdüğünü söyleyip, bu açıklamaya rağmen “benim dediğim gibi yapmazsan hainsin” diye bastırmak, başka türlü bir baskıcılıktır.
9. Bu dediklerimizin doğru olduğunu bildiği
halde iyiniyetli insanları kandırmaya çalışan kalemşörler, yürüyüşe katılsaydık “ne oldu tarafsızlığınız!” diye ilk saldıracak olan pusuculardır.
ÇÜNKÜ DÜNYALARI, PARTİ VEYA BARO İÇİ “ İÇ
KAMU-DER 2017 Sayı 17

ÇEKİŞME”LERDEN, TUZAK KURMALARDAN İBARETTİR. Türkiye’nin demokrasi, adalet, hukuk
devleti ve var olma mücadelesine en büyük zararı
veren bilgi birikiminden ve/veya samimiyetten yoksun bu kişiler, KİMSEYİ BULAMAZLARSA KENDİ
KENDİLERİYLE KAVGA EDERLER.
Bunlara sözüm şu: Bu defa samimi isen, niye
yıllardır adalet mücadelesi veren, üstelik sana rağmen veren kişi ve kurumlarla kavga ediyorsun? Niçin sükunetle, barış içinde yürüyen altmış dokuz
yaşındaki bir kişinin emeğinden seviyesizce yararlanmaya çalışıyorsun? Bırak tacizi, hakareti. Yürü.
HAYATINDA BİR KEZ OLSUN İŞE YARAMAYI DENE.
Bir yandan da adalet nedir diye düşün.
10. Adalet yürüyüşüne arada bir katılıp her gün
bir özçekim paylaşmak, şahsıma siyasi bir getiri
sağlayabilir. KİŞİSEL SİYASİ İKBALİ ÖNEMSESEM,
BİR ELİMDE PANKART BİR ELİMDE FOTOĞRAF
MAKİNASI EN ÖNDE YÜRÜRÜM. Ancak bu, ısrarla anlatmaya çalıştığımız üzere, TBB’nin sözünün
değerini azaltır. Bundan sadece, bu kaleyi yıkmak
isteyenler yararlanır.
11. Anlaşılan, adalet yürüyüşünde samimi olmayan bazılarının tek derdi; gösteriş yapmak ve
temsil ettiğimiz ilke ve değerlerden duydukları
öfkeyle bize vurmak. Bu kişilere biz yine de samimiyetle bir tavsiyede bulunalım. Arada bir katılıp
fotoğraflarını paylaştıkları yürüyüşün anafikri olan
“adalet”in ne olduğunu ve nasıl sağlanacağını anlamak için bizim yıllardır yazıp, Türkiye’nin her köşesinde halkımıza anlattıklarımızı okusunlar. Amma
anlamak için TANE TANE OKUSUNLAR, HATTA ANLAMADIKLARI YERLERİ SORSUNLAR.
www.kamuder.org.tr
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MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR
HALK MEMNUN
Yaptığımız araştırmalara göre Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal ve ekibinin iyi çalıştığını Muratpaşanın temizliğine özen gösterdiklerini Kaleiçi dans festivalinden 88. yılın en sıcağını yaşayan Antalya’da sokak köpekleri
dahil, parklarda yuva yaptığını, sokak köpeklerine buzlu
suyla serinlettiğini ve Belediyeye işi düşen vatandaşın ilgili personellerin gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı bütün
vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirmektedir. Biz KamuDer olarak diyoruzki, Sayın Başkan hiç değişme, yolunuz
açık olsun diyoruz.

Ümit Uysal

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı

İLK DANSLARINI KALEİÇİ FESTİVALİ’NDE YAPTILAR
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği
2’nci Kaleiçi Old Town Festivali’nde tango ve resmin
buluştuğu sokak etkinliğinde festival heyecanı o anda
düğün fotoğraflarını çektirmek için Kaleiçi’nde bulunan Güler Doğan Akbaba ve Emin Akbaba çiftine de
sardı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin tango yaptığı Kandiller Sokak gelin ve damat için boşaltıldı, çift ilk
danslarını sokakta yaptı.
Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, çalışmalarını
ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta atölyesinde
sürdüren Antalyalı ressam Muhittin Selamet anısına
düzenlenen sergi renkli görüntülere sahne oldu.

MURATPAŞA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA BUZLU SERİNLİK

Son 88 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi,
sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği su kaplarını buzlu su
ile dolduruyor.
Temmuz ayının ilk günü 45.4 dereceyle 88 yılın sıcaklık rekorunu kıran
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarını buzlu su ile serinletiyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk saatleriyle birlikte ilçenin 50 farklı
noktasında parklara yerleştirilen mama ve su kaplarını ve kedi evlerini tek tek
kontrol ediyor. Aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı ekipler önce azalan
mamaları dolduruyor ardından su kaplarını buzlarla dolduruyor.
12
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SPOR - SPOR
ZELİHA AĞRIS DÜNYA ŞAMPİYONU!

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53
kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana
Kudashova’yı 11-8 yenerek altın madalya kazandı.
Güney Kore’nin Muju kentinde devam eden şampiyonada, Nur Tatar Askari’den sonra Türkiye’ye ikinci
altın madalyayı Zeliha Ağrıs kazandırdı. İlk kez Dünya
Şampiyonası’nda mücadele eden 19 yaşındaki Zeliha,
kadınlar 53 kilo yarı finalinde Özbek Dinorahon Mamadibragimova ile karşılaştı.

İşte Milli
Sporcumuz
Kore’deki Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 53 kiloda ilk şampiyonluğunu yaşayan Ağrıs’ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrıs’a tebriklerini ileterek
başarılarının devamını diledi. Erdoğan, şampiyonada Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran Nur Tatar
Askari’yi de telefonla arayarak tebrik etmişti.
Avrupa üçüncülüğü bulunan milli tekvandocu, son
raunda 5-1 geride girmesine rağmen rakibini 11-7 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs’ı tebrik etti. Erdoğan, Güney

KAMU-DER TEBRİK EDİYOR
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53
kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana
Kudashova’yı 11-8 yenerek kazanan Zeliha Ağrıs,
Kamu-Der adına Genel Başkan Cevdet Baştuğ tebrik
ediyor üstün başarılarının devamını diliyoruz ve gururluyuz.

PEPE 3 MİLYON 350 BİN EURO İLE BEŞİKTAŞ’TA!
Beşiktaş yılın transferinde mutlu sona ulaştı. Dün Portekizli yıldızla ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş Yönetimi, olumlu geçen görüşmenin ardından bugün
Pepe ile yeniden bir araya geldi.
Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Güner, yıldız futbolcuyla prensipte anlaştı. Kontrattaki son detaylar gözden geçirildikten sonra
Portekizli yıldız kendisini siyahbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Beşiktaş’ın Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı, Portekizli yıldızın her bir
sene için 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alacağı ve imza parası olarak da
3 milyon euroya anlaşıldığı öğrenildi.
Portekizli yıldızın bu gece sabaha karşı İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Pepe, Azeri işadamı Mubariz Mansimov’un özel uçağıyla İstanbul’a gelecek.
KAMU-DER DİYORKİ: Milli Pepe’ler istiyoruz.
Ülkemizde öyle gençlerimiz varki, Pepe’yi ceplerinden çıkartabileceklerdir.
Bizler ülkemizde milli sporcular istiyoruz, Milli sporcu yetiştirmemiz lazım.
KAMU-DER 2017 Sayı 17
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AN KURYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ANIL YILMAZ

Anıl bey, ilk olarak sizi biraz tanıyalım... Neden kargo sektörü? Sektöre giriş fikri sizde nasıl oluştu?
Anıl YILMAZ - 1988 Ankara doğumluyum. Gözümüzü bu işle açtım ve bu işle büyüdüm. Kısacası; çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyim diyebilirim. AN KURYE olarak; 2012 yılında kurulmuş
bir firmayız. Yurtiçi ve yurt dışı toplu dağıtım sektöründe numune ve doküman taşımacılığı yapıyoruz.
Ben de sektörde kuryelikten başlayarak, bugünlere
kadar geldim. Şimdi ise 26 yaşında genç bir girişimci olarak, yoluma devam ediyorum...
Kargo sektöründe yaşanılan zorluklara, AN
KURYE olarak ne tarz çözümler üretmektesiniz?
Anıl YILMAZ - Müşterilerimiz, geçmişe yönelik kurye firmalarında çok sıkıntı yaşamışlar... Biz
de bu sıkıntıları tekrar yaşamamaları için, istedikleri hizmeti en üst seviyede tutmak zorundayız.
İlk kurulduğumuz günden beri; müşteri odaklı çalışıyoruz. Bu şekilde çalıştığımızda ve zamanında
teslimatlar yaptığımızda, hiçbir sıkıntı yaşanmıyor.
Felsefemizi uygulamak; müşterilerimizin istediklerini yapmak ve de zamanında yapmak zorundayız.
Bunu da çok şükür ki, her zaman başarıyoruz...
Kendi sektörünüzde, diğer isimlere göre nasıl bir adım öne çıkıyorsunuz?
Anıl YILMAZ - Kesinlikle, müşteri memnuniyetine bağlıyoruz bunları...
AN KURYE kurulurken, şu felsefeyle yola çıktık; kaliteli, dürüst ve zamanında hizmet. Bunu da,
ne mutlu ki; 5 yıldır başarıyoruz. Bir diğer özelliğimiz de; müşterilerimizden asla kopmuyoruz ve
birlikteliğimize “bir kerelik çalışma” olarak bakmıyoruz! Kendilerini devamlı ziyaret ederek, varsa
sıkıntılarını paylaşarak, tüm bunları çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Kısacası; bu sektörde güven
duygusunun çok önemli olduğunu düşünüyor, her
zaman güven dağıtıyor ve bununla da gurur duyuyoruz.
14
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Sizi seçen müşterilerin tercihleri neden AN
KURYE olmalı?
Anıl YILMAZ - Çünkü AN KURYE’de; zamanında teslimatlar var. Her şeyden önemlisi de “güler
yüz” var. Günübirlik dergi, davetiye vb. dağıtımlar
konusunda da çok iyi bir rol oynuyoruz. Müşterilerimiz, istedikleri teslimatların ulaşımlarının, kesinlikle
ve kesinlikle gün içerisinde yapılmasını isteyebiliyorlar. Biz de, bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çeşitli hizmet seçeneklerimiz var. Bu çeşitlendirmeler
de, hem müşterilerimizin zamanını kazandırıyor,
hem de bizim müşteri portföyümüzü genişletiyor.
Türkiye’deki kargo sektörünü yurtdışıyla kıyasladığınızda nasıl bir fark ortaya çıkmakta?
Anıl YILMAZ - Kesinlikle çok fark var! Yurt içi
ve yurt dışı, gerçekten de birbirinden çok farklı. Örneğin; bir paketin veya zarfın, İstanbul’a ertesi gün
gitmesi yönünde bir sözü veremiyorsunuz maalewww.kamuder.org.tr

AN KURYE’nin “en genç” ismi;
Anıl YILMAZ
sef... Düşünün ki; 6 saatlik bir mesafenin sözünü
veremiyorsunuz! Ancak yurtdışında bu böyle değil.
Teslimatlar, verilen gün ve saatte müşterilerin eline
geçiyor. Türkiye bu konuda biraz geri kaldı ancak
gelişmeler de hiç yok değil tabi, ithalat, ihracat ve
taşımacılık sektöründe yenilikler ve gelişmeler de
yaşıyoruz. Bu nedenle umarım sektörümüz en kısa
sürede hak ettiği seviyeye gelir...
Yakın süreçte AN KURYE üzerine yeni planlarınız var mı? Ankara’da ya da başka illerde şubeler açma düşüncesi de planlarınıza dahil mi?
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Anıl YILMAZ - Elbette AN KURYE olarak yeni
yatırım planlarımız var. Ancak bunları şimdiden
söylemeyelim ki; müşterilerimiz, biz yeniliklerimizi
ortaya çıkardıkça görsünler. Şu an zaten Ankara’da
lider konumdayız. Ne mutludur ki; ilk 3 firma arasına
girme kapasitesine sahip olduk. Anıl Yılmaz, Nuri
Yılmaz, kısaca baba ve oğul olarak, AN KURYE’Yİ
çok daha iyi yerlere getirmek ve müşterilerimizi her
geçen gün daha da memnun etmek adına, durmak
bilmeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz...

www.kamuder.org.tr
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Kazası
1- Gelir nedir?
İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya
veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir.
2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler nelerdir?
Kısa vadeli sigorta kolları bakımından;
a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,
b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,
c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,
d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin
lokavt yapması hallerinde geçen süre,
18 inci maddede belirtilen (Geçişi iş göremezlik
ödeneğine ilişkin belirtilen) çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın
hesabında da dikkate alınmaz.
3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya
sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse,
Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun
gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler, Kurumca işverene ödettirilmektedir.
4- İş kazasının süresi içinde bildirilmemesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?
(4/a) kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yasal sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin
Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler
yapılacaktır. (4/b) kapsamındaki sigortalıya iş kazası bildirimini yapana kadar geçen süreler için iş göremezlik
ödeneği ödenmez ödenmiş olanlarda geri alınır.
5- İş kazasının sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelmesi durumunda uygulama şekli nedir?
Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı
iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği
veya sürekli iş göremezlik geliri;
a) Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık
ve analık nedeniyle hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına
16
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veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl kalmasına neden olması halinde, uzayan tedavi süresi veya
artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine
kadarı Kurumca eksiltilir.
b) Ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan,
meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı
Kurumca eksiltilir.
c) Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi
kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.
d) Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez,
ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden
itibaren geri alınır.
6- İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan kimler yararlanabilir?
- Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile
köy ve mahalle muhtarları (4/b)
- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan
hükümlü ve tutuklular
- Aday çırak, çırak ve stajyerler,
- Harp Malulleri ile Vazife Malulleri
- Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
- Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş
üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
- İntörn öğrenciler
- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalışan sigortalılar
7- Tarım işçisinin geçirdiği kazanın iş kazası kabul
edilebilmesinin koşulları nelerdir?
Tarım işçisinin iş kazası sigortası kollarından sağlanan yardımlardan yaralanabilmesi için iş kazasının
olduğu tarihten itibaren en az üç ay önce sigortalılığının tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması gerekmektedir.
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalışanların, iş kazası sigortasından sağlanan
yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve
sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekmektedir.
8- İşyerinde geçirilen ve dıştan gelen bir etken olmaksızın meydana gelen kalp krizleri iş kazası sayılabilir mi?
Kurumumuzca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,
www.kamuder.org.tr

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
-Sigortalı olması,
-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi,
hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.
Sigortalı işyerinde ve işini yaparken veya iş yapmadan geçirdiği sürelerde işverenin emrine amade
iken dış ekenlerden kaynaklanan bir neden sonucu
kalp krizi geçirirse kalp krizinin sonucu (ölüm veya arızalar) işyeri dışında gerçekleşsin bunun bir iş kazası
sayılması gerekmektedir.
9- Bir inşaat işyerinde çalışan sigortalının yatakhanede yattığı sırada, yatakhanede bulunan sobanın
devrilmesi sonucu çıkan yangında yanmak suretiyle
geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı?
Olayın işyerine ait yatak hanede meydana gelmesi
nedeniyle, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
10- Bir fabrika işyerinde çalışan sigortalının ücretli
izinli bulunduğu sırada, arkadaşlarını ziyaret maksadıyla geldiği işyerinde merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu bacağının kırılması olayı iş kazası sayılır mı?
Sigortalının izinli olduğu süre zarfında işyeri ile
olan hukuki münasebeti, yani hizmet akdi devam ettiği,
dolayısıyla sigortalılık vasfını kaybetmemiş olduğundan, olayın iş kazası sayılması gerekir.
11- Oto tamircisi işyerinde çalışan sigortalının yolda arızalanan bir aracı tamir etmek için işveren tarafından görevlendirilmesi üzerine, yolda bozulan aracı
tamir ettiği sırada yoldan geçen bir aracın çarpması
sonucu uğradığı kaza olayı iş kazası sayılır mı?
Kaza işin yürütümü sırasında meydana geldiğinden, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
12- İşyerinde şoför olarak çalışan sigortalının, işyerine ait araçla işverenin talimatı üzerine onun yazlık
evine şahsi eşyalarını götürdüğü sırada geçirdiği trafik
kazası iş kazası sayılır mı?
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana geldiğinden, olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
13- Emzikli kadın sigortalının çocuğunu emzirmek
için ayrılan zamanda evine gidip gelirken yolda silahlı
saldırı sonucu yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?
Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda meydana geldiğinden, olay iş kazası sayılmaktadır.
14- İşyerine gitmek üzere evinden ayrılarak belediyeye ait toplu taşıma aracına binmek üzere durakta
bekleyen sigortalının motosikletli bir sürücünün çarpması sonucu yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?
Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yaKAMU-DER 2017 Sayı 17

pıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen
engelli hale getiren olay iş kazası olarak tanımlandığından, burada esas olan işverence sağlanan bir taşıtla
gidip gelme esasına dayandığından, söz konusu olayın iş kazası sayılmaması gerekmektedir.
15- İşyerine gitmek üzere evinden ayrılarak belediyeye ait toplu taşım aracına binmek üzere durakta bekleyen sigortalıya motosikletli bir sürücünün çarpması
sonucu yaralanması olayı bir iş kazası sayılır mı?
Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. Burada işveren tarafından
herhangi bir araç tahsis edilmediğinden iş kazası sayılmaması gerekmektedir.
16- Grevde bulunan sigortalının grevden önce hak
ettiği ücretini almak için işyerinde bulunduğu sırada
greve katılmayan diğer işçiler tarafından dövülmesi
olayı bir iş kazası sayılır mı?
Bu olaya maruz kalan sigortalının sigortalılık niteliği yitirilmemiş ise olay iş kazasıdır.
17- Oto tamirhanesinde çalışan sigortalının öğle
yemeği için iş yeri dışına çıktığı sırada yolda gördüğü
arızalanmış bir aracı tamir ederken krikonun kayması
sonucu bacağının kırılması olayı iş kazası olarak değerlendirilebilir mi?
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işi yapmaksızın geçen zamanlarda
meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaktadır. Ancak
burada işveren tarafından herhangi bir görevlendirme
söz konusu olmadığından anılan olayın iş kazısı sayılmaması gerekmektedir.
18- İşyerinin bulunduğu ilden başka bir ile mal almak için giden sigortalının kalmakta olduğu otelde yangın çıkması sonucu vefat etmesi olayı iş kazası olarak
değerlendirilebilir mi?
Çalışan sigortalının yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilmektedir.
19- (4/b) sigortalı kendisine ait tamirci dükkânı
işyerinde çalışmakta iken, krikonun kayması sonucu
ayağının aracın altında kalarak yaralanması olayı iş
kazası sayılır mı?
Kaza, yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana
geldiğinden, bahse konu olayın iş kazası sayılması gerekmektedir.
20- 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince sigortalı sayılan kişinin işyerinde
geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı? ...
Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/
www.kamuder.org.tr
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AYIN KONUĞU BİTLİS AHLAT BELEDİYE BAŞKANI
SAYIN A.MÜMTAZ ÇOBAN
A.MÜMTAZ ÇOBAN KİMDİR?

ne olumlu katkısı bulunmaktadır. Çok
büyük projeler Ahlat Belediye Başkanı
01.01.1969 yılında Ahlat’ta dünyaA.Mümtaz Çoban’ın kararlılıkla yürütya geldi.İlk orta ve lise tahsilini Ahlat’ta
tüğü hizmet aşkına, takım çalışması
gerçekleştiren A. Mümtaz ÇOBAN
ve yerel kaynakların da doğru kullanılması eklenince başarı da kaçınılmaz
lisans eğitimine yurt dışında devam
oldu.
etti.Kırgız Devlet Üniversitesi Hukuk
Ahlat Türk-İslam Tarihi için önem
Fakültesinde eğitimini tamamladıktan
arz eden kutlu şehir olması nedeniyle,
sonra aynı üniversitede yüksek lisans
her yıl binlerce turist ağırlayan, doğal
eğitimini tamamladı. Manas Üniversitesi doktora eğitimiyle beraber yurt
güzellikleri, eşsiz sahili, antik yapısı, sıcak kültürü ve köklü tarihiyle her
içinde de Erzincan Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Evli ve
geçen gün hızla büyüyerek, bir turizm
iki çocuk babası olan Ahlat Belediye
merkezi haline gelmiştir. Bir gezi güzergahı, bir destinasyon Ahlat; en iyi
Başkanı A. Mümtaz Çoban, Rusça ve
A.Mümtaz ÇOBAN hizmeti hak ediyor...
İngilizce dışında Asya Türk Lehçelerini
Ahlat Belediye Başkanı
Bizde Ahlat Belediye Başkanımız
de konuşabiliyor.
Sayın A.Mümtaz Çoban’ın bu güzelim
ilçede yaptıkları birbirinden güzel projeleriyle ilgili okuSÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ
yucularımıza Ahlat’taki çalışmaları ile ilgili kısa bir deAHLAT BELEDİYE BAŞKANI A.MÜMTAZ ÇO- ğerlendirme aldık.
BAN: -“HALKA VE HAKK’A HESAP VEREBİLME DÜAhlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, binlerŞÜNCESİNDEN AYRILMADAN, KÜLTÜREL MİRASA ce yıllık kültürel mirasına sahip Ahlat’a, hizmet etmeSAHİP ÇIKARAK, MODERN VE ÇAĞDAŞ BİR İLÇE nin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek;
“Göreve geldiğim günden bu yana; açık, şeffaf,
OLUŞTURMA ARZUSUYLA HAREKET EDİYORUZ.
BU DOĞRULTUDA BİRÇOK ÇALIŞMA YAPTIK VE katılımcı bir yönetim anlayışıyla; tarihe ve çevreye
karşı sorumluluklarımızı unutmadan, insanı merkeYAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Ahlat Belediyesi, faaliyete geçirdiği ve ilçe halkı- ze alarak, ilçemize ve sizlere hizmet etme ilkelerini
nın hizmetine sunduğu onlarca projesi ile bölgede ör- benimsedik. Halka ve Hakk’a hesap verebilme dünek uygulamalarla göz doldurmaya devam ederken, şüncesinden ayrılmadan, modern ve çağdaş bir ilçe
yeni projeler için de çalışmalarını bütün hızla devam oluşturma arzusuyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda
ettiriyor.
birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.
Özellikle Ahlat’ın UNESCO asıl listesine alınma- Hizmet bayrağını daha ileri taşımak adına, fırsat eşitsı ile ilgili yürütülen profesyonel çalışmaların olumlu liğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan
sonuçlanması, sosyal ve kültürel etkinlikleri, tarihi vermeden, tarafsızlık içerisinde hizmet etmeye önem
ve kültürel mirasın korunması, yeni müze ve karşıla gösterdik. Bugüne kadar yaptığımız hizmet ve gerçekmerkezi, AVM, Selçuklu hamamı, parklar, bahçeler, leştirdiğimiz projelerle, “Ahlat’ta yaşamayı bir ayrıcalık
yeşil alanlar, asfalt çalışmaları, içme suyu şebekesin- haline getirme” amacımıza büyük oranda ulaştığımızı
deki yenilikler, İmar uygulamaları ile ilçe ekonomisi- düşünüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Kaliteli
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KAMU-DER’DEN ÖDÜL ALAN ÇALIŞKAN BAŞKANIN
ÇALIŞMALARINDAN KARELER

çalışmalarımızdan ödün vermeyecek olan biz, bu süreçte fiziki açıdan modern ve çağdaş bir ilçe görünümüne kavuşan Ahlat’ımızı her alanda adına yakışır bir
konuma kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Geride bıraktığımız hizmet ve başarılar, geleceğe duyduğumuz güveni ve umutlarımızı
daha da pekiştiriyor.
Bizim için Ahlat’a hizmet etmek bir sevdadır. Yüreğimizdeki bu sevda ile Ahlat’ı ecdadımızın ve sizin
bize verdiğiniz bir kutsal emanet olarak kabul ettik. Bu
emanete ve Ahlat halkına hizmet edebilmeyi onur addediyoruz.
Ahlat, UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye alınacak
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın,
Ahlat’ın UNESCO’nun geçici listesinden asıl listeye
alınması yönündeki taleplerinin olumlu karşılandığını söyledi. Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban,
Ankara’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ile birlikte Kültür Bakanı Nabi Avcı ile bir araya geldi. Kültür Bakanı Avcı’ya
Ahlat’ın önemi anlatılırken, UNESCO Dünya Miras
Geçici Listesi’nde yer alan Ahlat Eski Yerleşimi ve Selçuklu Mezar Taşları’nın geçici listeden alınarak asıl listeye geçmesi yönünde talepleri iletildi. Kültür Bakanı
Avcı’nın ise bizzat talimat vererek gerekli çalışmaları
başlattığı belirtildi.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban; “Kültür Bakanımız
Sayın Nabi Avcı Beyefendi ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz ile birlikte bir görüşme
gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Ahlat’ın kültürel
mirasının ihyası, kazı çalışmaları, imar çalışmaları,
çevre düzeni ve yatırımlar detaylıca görüşüldü. Karşılıklı bilgi akışı sağlandı. Özellikle Dünya Miras Geçici
Listesi’nde yer alan Ahlat Eski Yerleşimi ve Selçuklu
Mezar Taşları’nın geçici listede bulunduğunu Sayın
Bakanımıza hatırlattıktan sonra UNESCO’nun asıl
listesine alınması yönündeki taleplerimize olumlu bakıldı. UNESCO’da geçici listeden gerçek listeye geçiş
hazırlığı talimatı Sayın Bakanımız tarafından bizzat
verildi. UNESCO’nun geçici listesinde bulunan Ahlat
Eski Yerleşimi ve Selçuklu Mezar Taşları’nın asıl listeye alınması için hassasiyet gösteren Kültür Bakanımız Sayın Nabi Avcı Beyefendi ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz’e özellikle
teşekkür ediyorum. Ahlat’taki kültürel varlıkların, özellikle Selçuklu abidelerinin, insanlığın ortak mirası kategorisinde değerlendirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin üzerine düşeni en sağlıklı şekilde ortaya
koyduğunu belirtmek istiyorum. Bir kültür ve turizm
kenti olan Ahlat’ın asıl listeye alınmasının ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olacağı inancındayım”
dedi.

KAMU-DER’DEN
YILIN BELEDİYE
BAŞKANI
ÖDÜLÜ ALAN
A.MÜMTAZ ÇOBAN’A
BAŞARILAR
DİLERİZ.
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TUNÇBİLEK’İ HİZMETLERİ İLE
DEĞİŞTİREN BAŞKAN
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TUNÇBİLEK BELEDİYE BAŞKANI
AGAH AŞKIN’I TANIYALIM
1956 Iğdır doğumlu olan Belediye Başkanımız Agah Aşkın Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik
Bölümü mezunudur. 1980 yılından bu yana
Tavşanlı’da Tepecik Ortaokulu müdürlüğü, Tunçbilek 60. yıl Işık İlköğretim Okulu
müdürlüğü, Fatih Ortaokulu müdürlüğü,
Cumhuriyet Lisesi kurucu müdürü ve Atatürk Lisesi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen
Lisesi müdürü olarak görevlerinde de bulunan Başkan Agah Aşkın 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde
Tunçbilek’ten Ak Parti’den Belediye Başkanlığını kazanmıştır. 33 yıldır Tavşanlı’da
ikamet eden Aşkın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Agah AŞKIN

Tunçbilek Belediye Başkanı

AŞKIN’IN HİZMET AŞKI “DURMAK YOK YOLA DEVAM” diyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ALMANYA
KONUŞMAMA İZİN VERMEYEREK İNTİHAR EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alman
Die Zeit gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar
ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20
Zirvesi öncesi Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya’nın
konuşmama izin vermemesi siyasi intihardır” ifadelerini kullandı. Alman medyasının Türkiye ve kendisi
aleyhinde karalama kampanyası düzenlediğini söyle-

yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gülen destekçilerini
iade etmediği sürece Almanya’yı teröristleri destekleyen bir ülke olarak göreceğiz” şeklinde konuştu. “Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok” diyen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Almanya ve
Türkiye’nin birbirine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye,
ABD ve Rusya arasında seçim yapmaya zorlanmamalı” görüşünü de dile getirdi. (Kaynak: İnternet)

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP
ERDOĞAN’IN ÇOCUK SEVGİSİ
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Toplu iş sözleşmesi imzalandı! Kamuda
işçilerinin zam oranı belli oldu
Toplu iş görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyordu. Kamuda çalışan işçilerin zam
oranlarının görüşüleceği görüşmelerde ayrıca kadro ve
kıdem tazminatı konularının görüşülmesi bekleniyordu.
Yaklaşık 200 bin taşeron işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda imzalar atıldı ve akıllara
takılan sorular yanıt buldu. Görüşmelerde hükümet tarafının karşısına işçileri temsilen TÜRK-İŞ oturdu. Toplu iş
sözleşmesi 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor.
NELER DEĞİŞTİ?
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza
töreni Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve heyetine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ekibine teşekkür ederken, anlaşmanın detaylarını
paylaştı:
“Bu toplu iş sözleşmesi 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor, iki yıllık yapılıyor. 2017 yani içinde bulunduğumuz
yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci
yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere
kararlaştırılmıştır. Gerek ilk gerekse ikinci yılda ayrıca
gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır.
Diyelim enflasyon bunun üzerinde çıktı, aradaki fark ödenecektir. Bunlar referans artış oranlarıdır. Referans artış
oranları gerçekleşen enflasyon ile kıyaslanacak ve fark
oluşursa bu farklar da ayrıca verilmiş olacaktır. Bununla
beraber ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500
liradan 750 liraya yükseltilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir
artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın
altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır.”
Yapılan zam oranının normalin üzerinde olduğunu
ifade eden Başbakan Yıldırım, “Yani yüzde 7,5 buçuğu
artı beşi alacak. Onun üzerine de ayrıca 3 bin liranın altında kalıyorsa ücreti, 90 lira da iyileştirme zammı almış
olacaktır.” şeklinde konuştu. Yıldırım, özellikle düşük ücretli çalışanların imkanlarının artacağını, bu anlaşmayla
birlikte en düşük kamu işçi maaşının, en düşük memur
maaşının altında olmayacağını bildirdi. Eksik varsa tamamlanacağını belirten Yıldırım, memur- işçi arasındaki
taban ücretin böylece eşitleneceğini, farkın kaldırılacağını söyledi. Sosyal haklar ve diğer konularda da uygun bir
şekilde mutabakata varıldığını dile getiren Yıldırım sonucun, çalışanlar, millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
Başbakan Yıldırım, imza töreni öncesinde toplu iş sözleşmesinde katkısı olanları da kürsüye davet etti. Sözleşmenin imzalanmasından önce Yıldırım, “Önce iyileştirme
sonra zam yani iki zam oluyor.” ifadesini kullandı.
Daha sonra “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve
KAMU-DER 2017 Sayı 17

Protokolü”, Başbakan Yıldırım’ın huzurunda, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Türk-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalandı.
TÜRK-İŞ YÜZDE 18 DEMİŞTİ
Görüşmelerin öncesinde önerilerini hükümete sunan
TÜRK-İŞ, 2017 yılı için yüzde 18 zam istedi. 2018 yılı için
ise enflasyona artı 4 puan zam talep etti. Yine önerilerde işçi
maaşlarına iyileştirme talebi içeren maddeler de yer aldı.
TÜRK-İŞ’in teklifinde kamuda çalışan işçilerin maaşları arasındaki farkın azaltılması talep edilirken, bu anlayışla teklif listesinde maaşı 2 bin 200 TL’nin altında olan
işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine 400 TL, 2 bin 200 TL
ile 2 bin 500 TL arasında olan işçilerin aylık brüt çıplak
ücretlerine ise 200 TL iyileştirme yapılması istendi. Sendika; 2 bin 500 TL ile 2 bin 850 TL arasında olan işçilerin
aylık brüt çıplak ücretlerine ise 100 TL artış talep etti.
Hükümete önerilerinde seyyanen zam konusunu da
dile getiren TÜRK-İŞ, her yılın beşinci ayı içine bir defaya
mahsus olmak üzere denge ödeneği olarak bin TL ödenmesini istedi. Yine sosyal yardım olarak ise 400-500 TL’lik
ödeme, yemek parası ve giyim yardımı da talep edildi.
TÜRK-İŞ toplu sözleşme görüşmelerinde taşeron
yanında çalışan binlerce işçinin beklediği kadro konusunu da masaya koyacağını söylemişti. İşyeri, işletme ve
işkoluna özgü ücret, iş riski analizi ve çalışma ilişkileri
gibi sorunlar da toplu sözleşme kapsamında görüşüleceği ifade edilmişti.
Türk iş söz konusu taleplerle ilgili olarak sözleşmeye, “Kamu kurum ve kuruluşlarından geçiş yapan işçilerin intibak, gittikleri işyerlerindeki benzer işçilerin durumu
ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak
yapılır” maddesinin konulmasını istedi. Geçici işçilerle ilgili şu hükmün de olması talep edildi: “Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler içinden, kurumunca ihtiyaç duyulanlar daimi işçi kadrolarına geçirilebilirler,
hizmetin gerektirdiği süre ile çalıştırılmaya devam edilebilirler ve bu işçilerin gördükleri işler alt işverenlere verilemez.”
Kaynak : İnternet
www.kamuder.org.tr
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İŞSİZLİĞE ÇAREYİ KİM BULACAK ?
Kamu-Der Antalya Konyaaltı İlçe Temsilcisi Ahu
Kocamanoğlu
ülkemizde
işsizliğin had safhada olduğunu, her evde mutlaka
iş isteyen gençler olduğunu belirtti. Yıllardır işsizliğe
çare bulunamadı. Özellikle
üniversite mezunu işsizler bir milyonu buluyor, ilkokul mezunu
ve okur yazar mezunları saymıyoruz dedi.
Kocamanoğlu ülkemizde kamudan ve Sgk’dan emekli
olanlarda yine çalışıyorlar bununla yetinmiyor gibi ülkemizde
Suriye’den gelen Irak’tan gelen işsizler var, kafeteryalarda, otel
motel yerleride dahil, Suriyeli ve Iraklılar çalışıyor. Yaptığımız
araştırmada asgari ücretin altında maaş aldıkları içini dolayısı
ile ülkemizde işsiz ordusu güçleniyor bunun için diyorumki işsize çareyi kim bulacaktir.
İlçe Temsilcisi Kocamanoğlu bu yılda turizm işleri iyiye gitmiyor, Antalya ilimize Rusya’dan gelen turistler yeterli değil,
gelen turistler kaliteli değildir basında duyduğumuza göre, otellerde kalanlar her şey dahildire alışıyorlar, otellerde herşeyi
valizlerine alıp götürüyorlardır. Kaliteli turistin gelmediği bundan belli oluyor.
Turizm yeniden yapılmalıdır, milli turistler özendirilmeli herşey dahil yabancılara 30 dolara, biz Türklere 150 dolar, böyle
bir şey olamaz. Ülkemizde turizm yeniden yapılandırılmalıdır
diye düşünüyorum dedi.

Ahu Kocamanoğlu

Kamu-Der Konyaaltı İlçe Temsilcisi

KAMU’DER DEN KAYMAKAM
MEHMET KOCABAY’A
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Siirt Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye
Başkan Vekili Sayın Mehmet Kocabay’a yapılan hain saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Sn. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekiline geçmiş olsun diyorum, ölü ve yaralının
olmaması sevindiricidir. Ülkemizde terörün son bulması barışın kardeşliğin hoş görünün, tesisi ve hakim olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizde görevi esnasında şehit olan tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar kıymetli
ailelerine sabırlar dileriz. Yönetim Kurulu Adına
		
CEVDET BASTUĞ Kamu-Der Genel Başkanı
24
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Mehmet Kocabay

Baykan Kaymakamı ve Belediye
Başkan Vekili
www.kamuder.org.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan başlattığı
Adalet Yürüyüşü’nü, İstanbul Maltepe’deki Adalet Mitingi ile sonlandırdı
İşte Adaletin Talepleri

Cumhuriyet Tarihinde İlk Defa

Kılıçdaroğlu bir araya gelen milyonlar olarak Türkiye’nin içine sokulduğu duruma dair tespitlerimize ilişkin çağrımızdır
1- Darbe girişimini lanetliyoruz.
15 Temmuz gecesi TBMM’nin onurlu
duruşu ve halkımızın direnmesi ülkemizin demokratik kazanımı olmuştur.
Biz buna sokağın 15 Temmuz’u diyoruz. Siyasi ayağın ortaya çıkarılması
engellenmektedir. FETÖ’nün siyasi
ayağı ortaya çıkarılmalı.
2- 20 Temmuz darbesi yapılmıştır.
OHAL ilan edilmiş ve TBMM yetkileri gaspedilmiştir. Biz buna sarayın 15 Temmuz’u diyoruz. OHAL
derhal kaldırılmalı.
3- Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Kollektif suç gibi uygulamalardan
vazgeçilmelidir.
4- OHAL ile mağdurların yargıya erişim hakları
ellerinden alınmıştır. Tüm uygulamalara son verilmelidir.
5- 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi bulunmayan ama muhalif göründüğü için haklarından yoksun bırakılan
akademisyen ve kamu görevlileri görevlerine iade,
tutuklu milletvekilleri serbest bırakılmalıdır.

8- Demokratik parlamenter sistem üzerindeki
her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Liyakat yasası görevde yükselmede esas alınmalıdır.
9- Sadece hukuk alanında değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında yaygın adaletsiz düzen
devam etmektedir. İşsizlik, örgütsüzlük, yaygın
şiddet, terör gibi geniş yelpazede yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için ortak irade geliştirilmelidir.
10- Adalet sadece iç politikaya değil, uluslararası ilişkilere de hakim olmalıdır.

6- Sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derhal serbeset bırakılmalı.
7- OHAL koşullarında serbest tartışmanın yapılmadığı bir ortamda gerçekleştirilen anayasa değişikliği gayri meşrudur. Bu bir mühürsüz seçimdir. Türkiye gayri meşru anayasa ile yönetilemez.
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EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Kaynak: SGK
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2017 İKİNCİ 6 AYLIK MEMURLARA
VERİLECEK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranları netleşti.
Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu
ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.
Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan
TÜFE’deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı

da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.
Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine
yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yıl başında
yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya
çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla
alacak.
İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon
kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.

KAMU-DER’DEN AÇIKLAMA

İşçi ve memur zamlarıyla ilgili Kamu-Der Genel
Başkanı Cevdet Baştuğ’dan açıklama geldi. 2017’nin ilk
6. ayı için ve 2018 işçi ve memur zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında zamları yeterli bulmuyoruz. Türk-İş,
Kamu-Sen açıklamalarına göre 4 kişilik bir ailenin geçim
endeksi olan 4408 TL’dir. 4408 TL’nin altında maaş alan
bir aile geçim sıkıntısı çekmektedir. Bir kişilik yoksulluk
geçim endeksi ise 1408 TL’dir. Ülkemizde asgari ücret
1418 TL nettir. Her bir kişi en azından 3 kişiye bakmaktadır. Bunun için yapılan zamları yeterli bulmuyorum. Ülkemizde asgari ücretin en az 3500 TL olmalıdır. Memur
emeklilerimizin ekonomik durumu içler acısıdır. Devlette 30 yıl hizmet eden Şef, Müdür Yrd. ve Müdür aylık
maaşları 2100 TL’dir. Tüm emeklilerimize en az 750 TL
denge tazminatı verilmeli ve yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmesini arz ve talep ediyoruz. Büyüyen, gelişen
bir Türkiye’ye bu yakışıyor. 15 Ağustosda yapılacak toplu sözleşmelerde yetkili sendikaların bunu göz önünde
bulundurmalarını istiyoruz. Kamuda çalışan lisans ve
önlisans mezunu olan işçilerin kendi kurumlarında yükselme sınavlarına girebilmelidir. Mevcut yasaya göre
giremiyorlar, bu yasanın mutlaka değişmesi gerektiğine
inanıyorum. Kamuda çalışan lisans önlisans, mezunu
gençlerin önünü açmalıyız. Kamu-Der Genel Başkanı
Cevdet Baştuğ 4C’lilerin kadroya alınmasını ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kadro verilmesi
gerektiğini düşünüyorum dedi.

BÜYÜK TÜRKİYE
GÜÇLÜ KAMU-DER
KAMU-DER 2017 Sayı 17

Cevdet BAŞTUĞ
Kamu-Der Genel Başkanı

Öğretmen maaşı 3.699 Vaiz aylığı 3.846 TL
Görevi

Derece

2017 maaşı (TL)

Ocak
Müsteşar 		
1/4
9.787
Genel Müdür
1/4
8.589
Kaymakam 		
1/4
7.875
Profesör 		
1/4
7.417
Uzman Doktor
1/4
5.255
Mühendis 		
1/4
4.603
Şube Müdürü*
1/4
4.509
Başkomiser 		
3/1
4.506
Avukat 		
1/4
4.394
Araştırma Gör.
7/1
4.369
Polis Memuru
8/1
3.942
Vaiz 		
1/4
3.610
Öğretmen 		
1/4
3.473
Hemşire* 		
5/1
3.373
Teknisyen** 		
11/1
2.887
Memur* 		
9/1
2.773
* Üniversite Mezunu ** Lise Mezunu
www.kamuder.org.tr

Temmuz
10.435
9.153
8.406
7.916
5.605
4.908
4.807
4.807
4.684
4.657
4.201
3.846
3.669
3.592
3.073
2.951
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VALİLER KARARNAMESİ
YENİ VALİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Kamu-Der’in ödül verdiği Afyonkarahisar Valisi Aziz
Yıldırım Muş Valisi oldu.

Kamu-Der’in ödül verdiği Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz
Afyonkarahisar Valisi oldu.

Bakanlar Kurulu’nca hazırlanan valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ağrı
Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş,
Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim
Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer aldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, Merkez
Valiliğine alınırken; İçişleri Bakan Yardımcısı olarak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet
Ersoy atandı.
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
Valiler
Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin
kaymakamı vali olarak atandı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 vali merkeze çekildi.

Eskişehir Valiliğine, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy
Kocaeli Valiliğine, Zonguldak Valisi Ali Kaban Malatya
Valiliğine, Şırnak Valisi Ali İhsan Su Mersin Valiliğine,
Kırklareli Valisi Esengül Civelek Muğla Valiliğine, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım Muş Valiliğine, Muş
Valisi Seddar Yavuz Ordu Valiliğine, Ordu Valisi İrfan
Balkanlıoğlu Sakarya Valiliğine, Tunceli Valisi Osman
Kaymak Samsun Valiliğine, Adıyaman Valisi Abdullah
Erin Şanlıurfa Valiliğine, Karabük Valisi Mehmet Aktaş
Şırnak Valiliğine, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Van
Valiliğine, Bitlis Valisi Ahmet Çınar Zonguldak Valiliğine, Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan Kilis Valiliğine atanırken İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Nurullah
Naci Kalkancı Adıyaman Valiliğine, Tavas Kaymakamı
Osman Varol Amasya Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin
Bilmez Ardahan Valiliğine, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan Bayburt Valiliğine, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Bilecik
Valiliğine, Mamak Kaymakamı Ali Mantı Bingöl Valiliğine, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş Çankırı Valiliğine, Hukuk Müşaviri Çetin Oktay Kaldırım
Elazığ Valiliğine, Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğlulları Giresun Valiliğine, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü Iğdır Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Kemal
Çeber Karabük Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel
Genel Müdür Yardımcısı Fahir Meral Karaman Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz
Kastamonu Valiliğine, Bağcılar Kaymakamı Orhan
Çiftçi Kırklareli Valiliğine, Pendik Kaymakamı Yılmaz
Şimşek Niğde Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ömer
Faruk Coşkun Osmaniye Valiliğine, Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik Siirt Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Bilgi
İşlem Dairesi Başkanı Ömer Toraman Tokat Valiliğine,
Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel Tunceli Valiliğine
ve Sincan Kaymakamı Salim Demir Uşak Valiliğine
atandı.

MERKEZE ALINAN İSİMLER
İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Ağrı
Valisi Musa Işın, Amasya Valisi İbrahim Özefe, Aydın
Valisi Ömer Faruk Koçak, Çankırı Valisi Mesut Köse,
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Eskişehir Valisi Azmi
Çelik, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Malatya Valisi Mustafa Toprak,
Muğla Valisi Amir Çiçek, Niğde Valisi Etcan Peynircioğlu, Osmaniye Valisi Kerem Al, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Şanlıurfa
Valisi Güngör Azim Tuna, Tokat Valisi Cevdet Can,
Uşak Valisi Ahmet Okur ve Van Valisi İbrahim Taşyapan, merkez valiliğine çekildi.
ATANAN İSİMLER
Kilis Valisi İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz
Afyonkarahisar Valiliğine, Bilecik Valisi Süleyman
Elban Ağrı Valiliğine, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın Valiliğine, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu
Bitlis Valiliğine, Giresun Valisi Hasan Karahan Denizli Valiliğine, Kocaeli Valisi Hasan Bahri Güzeloğlu
Diyarbakır Valiliğine, Mersin Valisi Özdemir Çakacak
28
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KAMU-DER’İN
2017 TALEPLERİDİR
1- 4-C’liler valilik, kaymakamlıklarda çalışan sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarında çalışanların kadroya alınmalıdır.
2- Kurumlarda kadrolu işçi olarak çalışan yüksek okul mezunlulara
memur olma imkanı sağlansın.
3- Taşeron işçilerine kadroya geçişi sağlanmalıdır.
4- Tüm emeklilere yılda 2 maaş tutarında ikramiye verilmelidir.
5- Kamu çalışanları, kamu emeklilerine TCDD, deniz yolu, hava
yolu ve doğal gaz, elektrik, su ve haberleşmede % 25 indirim
yapılmalıdır.
6- Tüm kamu emeklilerine yılda 1 defa mahsus olmak üzere tatil
ikramiyesi verilmelidir.
7- Çalışma şartları daha demokratikleştirilmeli ve maden ocaklarında yaşam odaları hayata geçirilmeli işçi sağlığı ve iş güvenliği
üzerine daha fazla önem verilmelidir.
8- İşsizliğin önlenmesi için en az bir milyon işsiz genci işe almalıdır. Çünkü AB Birliği ülkelerin nüfus oranlarına baktığımızda
kamuda çalıştıralan en az kamu görevlisi Türkiye’dedir.
9- Kurumlar arası ücret adaletsizliği mutlaka giderilmelidir.
10- Kamuda emekli olan müdür, uzman, şef benzeri ünvanlarada intibak hakkı, 3600 ek gösterge hakkı mutlaka verilmelidir.
11- Asgari ücret net 2000 TL. olmalıdır.

KAMU-DER Basın Ahlak Yasasına Uymayı Kabul Eder. Derneğimizde Yazılan İlgili Yazıların Sorumlulukları ilgili Yazarlara Aittir.
(KAMU-DER)

Sayı - 17
KAMU-DER adına sahibi
Genel Başkan
Cevdet BAŞTUĞ
Yazı İşleri Müdürü
Hamdi BERBER
Üyelerimize ve Kamu Kurumlarımıza ve Sivil Toplum
Kuruluşlarına ücretsiz dağıtılmaktadır.
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Yayın Süresi

Sürekli (Türkçe) • 10 Temmuz 2017
Baskı Tarihi : Temmuz 2017
Yönetim Yeri
Tuna Cad. Çanakçı İş Hanı No: 11 Kat: 5 No: 73 Kızılay /ANKARA Tel: 0541 303 26 56
ATALAY KONFEKSİYON MATBAA VE REKLAM İNŞAAT TURZ. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyüksanayi 1. Cad. Sütçü Kemal İşhanı No: 7/236-237 İskitler/ANKARA
Tel: 0 312 341 51 05 - Faks: 0 312 341 99 61
www.atalayreklam.com.tr
tasarim@atalayreklam.com.tr
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ADIMIZ KAMU-DER

SOYADIMIZ TÜRKİYE
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GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
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2- Nesih EĞİLMEZ (Kurtalan)
3- Yusuf TARDU (Baykan)
4- Fadıl BİLGİN (Şirvan)

6- Mehmet KARATAŞ (Menderes)

2- Aylin AYDOĞDU (Buca)

7- Bengü YILDIZ (Karşıyaka)

3- İsmail TURAN ( G.Bahçe)

8- Fatih BOZKURT (Karabağlar)

YOZGAT

NİĞDE

7- Bedri AYAZ (Gözpınar)

Nurettin ÖZBİLGE

Dr. Ubeytullah SAYGILI

4- Serdar İNGEÇ (G.Emir)

9- Cemgil YILDIZ (Urla)

8- Rasim CAN (Atabağı)
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Hikmet BAŞTUĞ

6- Servet ÜNLÜ TALAN (Altındağ)

Mustafa VAROL

ESKİŞEHİR

Yaşar TAN (İl)
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5- Saliha GÜLCEMAL (Etimesgut)

2- Çiğdem ÇOLAKBÜYÜK (Kemer)

BALIKESİR

Servet BAŞTUĞ
Tatvan Temsilcisi
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1- Nesrin ENGEZ (İl)

Yusuf AYGÜN
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4- Nilgül KUTLUTAY (Fatih)
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3- Nurettin ÇITAK ( Anadolu Y.)
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